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تكــون  أن  األول  هدفــي 
 
ً
ناجحــا  

ً
نموذجــا بالدنــا 

علــى  العالــم  فــي   
ً
ورائــدا

كافــة األصعــدة، وســأعمل 
معكــم علــى تحقيــق ذلــك.

تســعى  التــي  الحقــوق   جميــع 

البشــرية لهــا مــن إســعاد البشــر 
المعيشــة  مســتوى  ورفــع 
والتراحــم بيــن النــاس والشــورى 
كل  مــن  اإلنســان  حقــوق  وحفــظ 
التــي  والمعاييــر  المقاييــس 
يدعيهــا ويقــول بهــا النــاس فــي 
محفوظــة  فهــي  الزمــان  هــذا 
فــي كتــاب اللــه وســنة رســوله



 نحن ننظــــر إلى المواطنيـــن 

بوجه اإلجمال، وإلى النساء 

كونهن  نصف المجتمع، 

و نريــــد لهــــــذا النـــصـــف أن 

..
ً
يكون منتجا



لطيفة عبد الله العفالق

كلمــــــة 

رئيسة مجلس اإلدارة

بــدأت جمعيــة فتــاة االحســاء بخــط مســارها عــام 1401 لنهضــة النــص اآلخــر فــي االحســاء 
برؤيــة واضحــة » نســاء واطفــال االحســاء فاعلــون فــي المجتمــع ويتمتعــون بحيــاة كريمــة 
المبــادرات  وتبنــى  المجتمعيــة  الريــادة  فــي  مجتمعيــا  تمكينهــم  خــالل  مــن  وذلــك   «
المســتدامة ونشــر الوعــي الموجــه و تحفيــز المشــاركة المجتمعيــة و كســب التأييــد فــي 
قضاياهــم واســتمرت بااللتــزام بالعمــل المؤسســي والشــفافية و المســاءلة والعــدل و 

.
ً
المســاواة والتعايــش لتقويــة النســيج المجتمعــي متخــذة األبــداع اســلوبا ومنهجــا

... 
ً
من يسعى للنهضة ينهض من داخله أوال

مرت الجمعية في تاريخها بأربعة مسارات:
والجــودة  والمؤسســية  المســتدامة  والتنميــة  األســرة  توعويــة شــاملة ورعايــة  رعايــة 

الشــاملة، وال نــزال نطمــح الــى مــاال ســقف لــه.
وكمــا أن نصــف القمــر مضــي يذيــب العتمــة ويســفر الــدرب ... تــراءت للجمعيــة أهدافهــا 
لتنويــر الوعــي بــدور المــرأة والطفــل والتضامــن مــع حقوقهمــا وكســب الجهــات المعنيــة 
وغــرس العمــل التطوعــي وتطويــر بيئــة محفــزة وترســيخ المشــاركة المجتمعيــة، ومــن ســار 

علــى النــور أضــاء.
؛ راعــت الجمعيــة عــدة انشــطة للمــرأة 

ً
 وبراعمــا

ً
قبــل أن يجنــى الحصــاد كان نصــف الــزرع زهــرا

والطفــل فأنشــأت: 
وحــدة الدعــم وتأهيــل المــرأة، معهــد عالــي لتطويــر وتدريــب المــرأة، دار لرعايــة وتأهيــل 

الفتيــات ذوات الظــروف الخاصــة، مركــز تعليمــي لألطفــال فــي مرحلــة مــا قبــل الدراســة..
كمــال االنســانية أن يشــعر كالنــا باآلخــر، وكمــال الشــعور بالمحبــة أنُ تمــد يــد التطــوع لآلخرين. 
ولجمعيــة فتــاة األحســاء قلــب واســع للتطــوع والمتطوعــات، كمــا تفتخــر الجمعيــة بانضمــام 
عضــوات مــن مختلــف شــرائح المجتمــع« موظفــات فــي قطاعــات عامــة أو خاصــة وســيدات 
أعمــال وذوات خبــرات متميــزة فــي عــدة مجــاالت«. والتــزال تفخــر باســتقطاب  المزيــد لنهضة 

األحســاء و تميــز مجتمعهــا.

ابتســامة  و  فتــاة  همــة  كل  فــي  تــروى   
ُ

شــغف حكايــة  والتــزال   
طفــل، جمعيــة تهتــم بنصــف المجتمــع ومســتقبله المــرأة والطفــل 

ســتنهض إن نهضــت كلــك



عائشة حسن الدوسري

المدريرة التنفيذية لجمعية فتاة األحساء 

الخيريــة  التنمويــة  األحســاء  فتــاة  جمعيــة  تشــرفت   2021 العــام  فــي 
 6 خــالل  مــن  خدمــات   7 مــن  بأكثــر  أســرة   700 عــن  يزيــد  مــا  بمســاعدة 
عبــر  األســرية  الحيــاة  جــودة  تحســين  فــي  تســاهم  تنمويــة  مبــادرات 
األســرة  فــي  دورهــا  وتعزيــز  واقتصاديــا  اجتماعيــا  المــرأة   تمكيــن 

 حققــت الجمعيــة علــى مســتوى األداء االجتماعــي نتائــج مرضيــة، ففــي عــام 2021 

 فــي نســبة التمويــالت بنســبة 7% عــن عــام 2020,
ً

الحظنــا زيــادة

وانخفــاض فــي نســبة التعثــر 2% عــن عام 2020. 

-بمعهــد فتاتــي، ارتفعــت نســبة تنفيــذ البرامــج التدريبيــة بنســبة 53% ، وزيــادة 

فــي عــدد الملتحقــات بالتدريــب بنســبة 71% عــن عام 2020.
 
ً
-فــي روضــة فتــاة األحســاء، نســبة األطفــال الملتحقيــن في مبــاادرة علم طفال

ارتفع بنســبة %15.
- الرعايــة االجتماعيــة والمســاعدات لوحــظ فيهــا زيــادة  كبيــرة فــي التبرعات 

المقدمــة للمشــاريع التــي تقدمهــا لألســر، فكانــت نســبة االرتفــاع 71.8% عن 
األعوام الســابقة

-أمــا بالنســبة للعضويــة، فبلغــت نســبة االرتفــاع بالتحــاق المشــتركات ببرنامــج 

العضويــة بـــ 90% عــن عام 2020 ..

 وعلى مستوى األداء المؤسسي أبرمت الجمعية 39 شراكة استراتيجية ومنح 

كما حصلت على  نسبة  تطبيق معايير الحوكمة 83.35% متوسط عام لألداء 
الموسسي.
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 من العطاء
ً
مسيـرة 43 عاما

والزلنا نطمح إلى ما ال سقف له ..



مجلس إدارة داعم وملهم

لطيفة عبد الله العفالق
رئيسة مجلس اإلدارة

عائشة حسن الدوسري
المديرة التنفيذية

 فادية عبدالله الراشد
نائــــبــــــــــة الرئيـــس

سارة عبد العزيز العفالق
أمينة الصندوق

نورة عبد العزيز العثمان
عضو مجلس إدارة

فوزيــة أحمــد الملحــم
عضو مجلس إدارة

هياء خالد الدوسري
عضو مجلس إدارة

أميــرة عبــد اللــه الجبــر
عضو مجلس إدارة

منال عبد الرحمن الموسى

عضو مجلس إدارة
لمــى محمــد أل الشــيخ مبارك

عضو مجلس إدارة



الهيكل التنظيمي
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ملخص إنجازات عام 2021

اتفاقيات01
اتفاقية بنك التنمية االجتماعية 

لتمويل األسر المنتجة

فعاليات04
-برنامج كيف المعنوية

-اليوم الوطني )هي لنا دار(
-اليوم العالمي لإلنسانية

-اليوم العالمي للتطوع

شركاء الخير194
الداعمين لألنشطة والبرامج 

المختلفة للجمعية

دورات تخصصية13
تــم إالحــاق 8 موظفيــن للــدورات 
بهــدف  التخصصيــة  التدريبيــة 

األداء وتحســين  التطويــر 

عضويـــــة51
عضــوة   50 مــن  أكثــر  التحــاق 
مســتجدة فــي قائمــة العضويــة 

بالجمعيــة الخاصــة 

متطوع102
مــن  بأكثــر  التطــوع  تفعيــل  تــم 

ومتطوعــة متطــوع   102

مشاريع استثمارية03
لتنويــع  اســتثمارية  مشــاريع 
للجمعيــة  الماليــة  المــوارد 
بهــدف خدمــة الفئة المســتفيدة

شراكــة جديدة39
شراكات مجتمعية بمختلف المجاالت 

لخدمة الفئة المستفيدة

مشاريـع خيرية09
مشاريع خيرية لمساعدة األسر 

المستفيدة 

نســتعرض لكــم فــي هــذا التقريــر أهــم مالمــح األداء خــالل عــام 2021، وأبــرز اإلنجازات من 
أرقــام وأنشــطة باإلضافــة الــى الخطــط والمشــاريع المســتقبلية.. 

ونعرض لكم هنا أبرز األرقام التي تم تحقيقيها خالل 2021



نساء وأطفال األحساء فاعلون في المجتمع ويتمتعون بحياة كريمة 

رؤيتنــــا

رسالتنا
تمكين نساء وأطفال االحساء مجتمعًيا من خالل الريادة في: 

 تبني المبادرات المستــدامـــة                   نشـــــر الوعــــــي المــوجــــــــــه

 تحفيز المشاركة المجتمعيــة                  كسب التأييد في قضـاياهم 

من نحن؟

العمل المؤسسي

اإلبــــــــــــداعالتعــايش

العدل والمساواة الشفافية والمساءلة
 نلتزم بالعمل المؤسسي لتحقيق

الجودة الشاملة
نعمل بعدل ومساواة لنضمن المساءلة تحفزنا والشفافية تدفعنا

 حــق الجميــع فــي المشــاركة

 نؤمن بالتعايش بين الجميع
 لتقوية النسيج المجتمعي

 نعتمــد االبــداع اســلوًبا ومنهًجا

قيمنـــا



األحساء

نطاق الخدمة

مجاالت الخدمة

األحساء - الهفوف والمبرز 

المرأة والطفل 

تم خدمة أكثر من

5 4 2 3
مستفيد



األهداف االستراتيجية
وربطهــا باالهــداف االســتراتيجية لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
االجتماعيــة لتحقيــق مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي 2020م

- رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتالءم 
مع احتياجات سوق العمل

-تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها 

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

تمكين العمل التطوعي

غرس العمل التطوعي الفعال في المجتمع

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الغير 
ربحي وحوكمتها 

تطوير بنية تحتية مالءمة ومحفزة ومستدامة

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 
-تحويل شريحة مستفيدي  الوزارة من متلقي 

المساعدة إلى منتجين )تمكين(

بناء منظومة ادارية تضمن معايير الجودة الشاملة 

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 

-تحقيق التضامن مع قضايا المراة والطفل من خالل 
كسب تأييد الجهات المعنية المختلفة.

-رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور وحقوق المرأة 
والطفل.

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الغير 
ربحي وحوكمتها 

تبني نظام حوكمة رشيدة يضمن تحقيق رؤية 
ورسالة وقيم الجمعية

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الغير 
ربحي وحوكمتها 

تحقيق قدرة مالية وقوية ومستدامة

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية

-توسيع القطاع و توجيهه للعمل في مجاالت التنمية
 -رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل مراكز 

والدور والمؤسسات

تطوير واستحداث اليات فعالة ترسخ المشاركة 
المجتمعية.

أهداف الوزارة

أهداف الجمعية



خدماتنا للمستفيدين

تدريب وتأهيل 

تمويل مشاريع

تطـــــــــــــــــــــــــــوع

مشاركة مجتمعية

رعاية ومساعدات



�ت والمساعدا�ت ماع�ي
�ت �ت الا�ج الرعا�ي

يســعى قســم الرعايــة االجتماعيــة والمســاعدات إلــى تحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للمــرأة مــن خــالل عــدة 
برامــج وأنشــطة موجهــة للفئــة المســتفيدة مــن أصحــاب الظــروف الصعبــة والتــي يتــم تصنيفهــن إلــى )أرامــل , مطلقــات 

, أيتــام , أســر ســجناء, أصحــاب الدخــل المحــدود أو المعــدوم( 

إجمالي المستفيدين من 
قسم الرعاية االجتماعية

700 أسرة



مســتفيد  120

362 مســتفيدة

802,047 ريال 0 ريال

1577 مســتفيدة

أنشطة ومبادرات

األجهزة الكهربائية

سلة غذائية

كسوة موسمية خدمات سكنية

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المستفيدين

1036 مســتفيد مســتفيد مســتفيد174   174

251432 ريال316,104 ريال1,444,841 ريال

مكيفات-أفران-دفايات ترميم منزل-سداد ايجار

حفل معايدة األيتام

كسوة عيد- كسوة شتاء
حقيبة مدرسية

سلة غذائية-قسائم شرائية

أرقــــــــــأم وإحصائيـــــات
قسم الرعاية االجتماعية والمساعدات لعام 2021



مركز إمضاء للعمل التطوعي

شباب وشابات األحساء ممارسين محترفين في التطوع 

بناء قدرات المتطوعين مؤسسيا من خالل :  
-بيئة تدريبية محفزة 

-شراكات مجتمعية فعالة
-فرص تطوعية متنوعة

رؤيـتنـا

رسالتنا



إنجازات التطوع

إجمالي المتطوعين

 470 متطوع ومتطوعة

 195 متطوع

 26212.5 ساعة

 3 فعاليات

 299 فرصة تطوعية

 12 ورشة تدريبية

 279375 ريال

 11 شراكة تدريبية

 323 متطوع

 275 متطوعة

 147 متطوع

إجمالي الذكور

إجمالي الساعات

عدد الفعاليات

إجمال الفرص

ورش عمل ودورات 

العائد االقتصادي

الشراكات المجتمعية

إجمالي الجدد

إجمالي اإلناث

الحصــول علــى رخصة تأســيس وحدة التطوع متطوعين مكررين
وفــق المعيــار الوطنــي الســعودي للتطــوع

إنجازات عام 2021



�ت و�ي
الع�ض

 في جمعية فتاة األحساء التنموية الخيرية

العضوية هي مورد آمن ومســتدام في 
للجمعيــات لتنهــض وتســتمر فــي خدمــة 

مستفيديها



أنواع العضوية
إجمالي العضوات

العضوات المستجدات

متفاعالت مع األنشطة

225 عضــوة فــي 2021

51 عضــوة مســتجدة

58 عضــوة نشــطة

 عضوية عامـل )إنتماء( مبلغ المساهمة: 300 ريال سعودي

 عضوية منتسب )العطاء( مبلغ المساهمة: 200 ريال سعودي

 عضــــوية األمـل )طالبة( مبلغ المساهمة: 100 ريال سعودي

العضوية الفخرية:
تمنــح هــذه العضويــة لمــن لديهــا مســاهمات ماديــة أو معنويــة للجمعيــة مــن قبــل الجمعيــة 

العموميــة

العضوية الشرفية:
تمنح هذه العضوية لمن ترى الجمعية العمومية منحه نظير تميزه في مجال عمل الجمعية



�ي
ع�ت ام�ج ص�ض ر�ض �ج

لتمويل المشروعات الصغيرة

تعتبــر جمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة أول جمعيــة فــي 
المنزليــة،  المشــروعات  تمويــل  مجــال  فــي  الشــرقية  المنطقــة 
حتــى  ريــال  مــن 1000  يبــدأ  فوائــد  بــدون  قــرض حســن  بتقديــم 

ريــال حســب احتيــاج المشــروع.  50000



إجمالي التمويالت

إجمالي المبلغ 
للتمـــويـــــــــــــــالت

مشاريع 2021

54 تمويــل

1,735,000 ريال

38 مشــروع

لديها مشروع أو حرفةالعمر بين 18-60سعودية الجنسية

الخدمات التي يقدمها البرنامج: 

تمويل مشروع

تأهيل قبل التمويل

المتابعة الفنية

تدريب وتطوير

التسويق للمنتجات

المشاركة بالمعارض

شروط تقديم طلب التمويل







معهد فتاتي للتدريب 

، يتمتعن بحياة كريمة.
ً
 واجتماعيا

ً
خريجات قادرات متمكنات اقتصاديا

بميــزات  العمــل  لســوق  األحســاء  نســاء  تأهيــل 

ــافسية مــن خــالل التدريــب المهنــي والتقنــي  تنـــ

والحرفــي.

رؤيـتنـا

رسالتنا



أرقام وإنجازات المعهد

إجمالي المتدربات

534 متدربة

 101 متدربة

 7 شراكة

 101 متدربة

 37 برنامج تدريبي

 21 متدربة

 21 برنامج

 76 مشروع 4 مشاريع

التمكين للعمل

شراكات مجتمعية

التمكين

عدد البرامج التدريبية

التوظيف

أيام عالمية وفعاليات

مشروع منزليمشروع تجاري

فتاتــي  معهــد  متدربــات  مــن   101 عــدد  تمكيــن  تــم 
او  لهــن  مالئمــة  وظائــف  علــى  للحصــول  للتدريــب 
آلهــداف  تحقيقــا  الخاصــة  بمشــاريعهن  االنطــالق 

للمعهــد.  التشــغيلية  الخطــة 

التمكيـــــــن والتوظيف



برنامج التأهيل المهني والحرفي

مراحل البرنامج

ما تم إنجازه حتى اآلن:

بين بنك التنمية اإلجتماعية و جمعية فتاة األحساء التنموية الخيرية
يهــدف إلــى  تمكيــن  المــرأه بالمهــارات المهنيــة والحرفيــه الالزمــة لرفــع جــودة الخدمــات 
المقدمــة مــن األســر المنتجــة و زيــادة نســبة مشــاركتهن  فــي االقتصــاد المحلــي.

 جلسات تحضيرية لسوق التدريب المهني والحرفي
العمل

تسويق المنتجات في فتح مشروع أو توظيف
السوق المحلي

1234

ومازال البرنامج قائم إلى نهاية 2022 م 

400 مستفيدة
من البرامج

10 برامج تدريبية 
من أصل 22 برنامج

145 خريجة 
في المرحلة األولى

392 ساعة
تدريبية



صور متفرقة من البرامج المقامة



مــــــــــــــــــــــالذي
اإلساكن اخلريي

أسر مالذي طموحة متمكنة قادرة على اإلنتاج والعطاء

 تمكين أسر  مالذي من خالل: 
الوعي الموجه      -التدريب والتطوير      -مناصرة قضاياهم

رؤيـتنـا

رسالتنا



إنجازات اإلسكان الخيري مالذي

إجمالي المستفيدين
من االسكـــان الخيري

48 أسرة

 2 برنامج 6  برامج تدريبية

أيام عالمية وفعالياتعدد البرامج التدريبية

1 استشارة3 استشارات

استشارة توجيهيةاستشارة اسرية تربوية



مل
د �ش �ت الرا�ش سش دار عا�ئ

فتيات ذوات ظروف خاصة متمتعات بجو أسري آمن  وفاعالت في المجتمع 

تمكين الفتيات ذوات الظروف الخاصة في بيئة داعمة تضمن الحماية والرعاية 
والتأهيل بمشاركة مجتمعية مستدامة 

رؤيتنا ...

رسالتنا ...



إجمالي 
المستفيدات

23 مســتفيدة

أبرز إنجازات دار عائشة الراشد )شمل(

بيــت  إلــى  شــمل  دار  تحويــل  تــم   :2020 عــام  فــي 
لالســتقالل  المســتفيدات  تهيئــة  بعــد  اجتماعــي 
بأنفســهن، وتــم إدارة شــؤونهن ومتابعتهــن عــن بعــد.

 2 مستفيدة 2 خريجة

توظيفخريجات 



طفل مبدع شغوف بالمعرفة مؤهل 
للمشاركة في المجتمع

تنميــة القــدرات العقليــة واالجتماعيــة لألطفــال مــن 
خــالل مناهــج تعليميــة متطــورة

االنتمــاء  لديهــم  تغــرس  محفــزة  معرفيــة  وبيئــة 
للمجتمــع 

رؤيتنا ...

رسالتنا ...

روضة جمعية فتاة األحساء 
األهلية ..



أرقام وإنجازات الروضة

إجمالي األطفال

130 طفــل 
 خــالل عــام 2021

 19 منحة

1 نادي صيفي

 3 فعاليات

2 أمسية

3 أيام 

3 رحالت 

منح دراسية

أندية

فعاليات

أمسيات ولقاءات

أيام عالمية

رحالت



�ين �ي
�ت الحر�ض �ي �ج

مشروع المدرسة األميرية



أرقام وإنجازات المدرسة األميرية

إجمالي الزوار

12 ألــف زائر

 1 فعالية

200 وفد سياحي

4 دورات تدريبية

2 أمسية

3 أيام 

80 متدرب ومتدربة

فعاليات

عدد الوفود 

دورات تدريبية

زيارات رسمية

ورش تخصصية

عدد المتدربين

متدربة أثناء 
التطبيق في دورة 
النحاس المقدمة 
بالمدرسة األميرية



منجزة ومبدعة

�ت ر�ي �ش �ج اءا�ت   ك�ض
شــغوف  مبــدع،  وظيفــي  بــكادر  الجمعيــة  تفخــر 
صــورة  أتــم  فــي  اليــه  الموكلــة  المهــام  ألداء   مؤهــل 

وتحتضن عملها بتبني من الشغف المتجدد ورضى تام



إحصائيات العاملين بالجمعية

73
موظف وموظفة

ذكور

إناث

مدراء إدارات

سعوديين

غير سعودي

13

59969

3

والمراكز التابعة لها 

منجزة ومبدعة



رفع كفاءة الكادر الوظيفي

 فــي تطويــر كادرنــا الوظيفــي بشــكل 
ً
ســعيا

الوظيفيــة  التطــورات  لمواكبــة  مســتمر 
ألحقنــا  األداء،  فــي  المســتمر  والتحســين 
احترافيــة تخصصيــة مــن  بــدورات  موظفينــا 
جهــات معتمــدة ومتخصصــة فــي التدريــب..

عدد البرامج 

13 برنامج

عدد الساعات 

512 ساعة تدريبية

ورش تطويرية

2 ورش تدريبية

عدد المستفيدين

11 مستفيدة

توطين الوظائف 
إننــا مســتمرون هنــا فــي اتبــاع نطــاق التوطيــن لبرنامــج نطاقــات بــوزارة الموارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل توطيــن الكفــاءات الســعودية، حيــث 

تــم تحقيــق نســبة الســعودة المطلوبــة مــن المنشــأة.



الماليــة  المــوارد  تنميــة  دورة 
المقدمــة مــن قبــل اكاديميــة 
موظفــة  باشــتراك   .. الفــوزان 

مــن جمعيــة فتــاة االحســاء 



�ت مع�ي
�ت م�ج

راكا�ت  �ش
واصلت الجمعيـــة ضمـــن حرصهـــا علـــى تطويـــر عملهـــا، عقـــد الشـــراكات مـــع مختلـــف 

الجهـــات، وذلـــك لتحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بيـــن مختلـــف األطراف.

نفخر بجميع شركائنا
خالل عام 2021



شركاءنا 

شركة خالد وعبدالعزيز عبدالرحمن العمران

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة األحساء

أسواق محاسن المركزية

M  C



واصل
علام   و�ت اإ

اللــه وتوفيقــه، وبتوجيــه لكادرنــا الوظيفــي، حققنــا الكثيــر مــن  بفضــل مــن 
 التميــز والنجــاح واإلبــداع فــي دورنــا اإلعالمــي المتجــدد، حيــث انعكــس ذلــك
ــا الكثيــر  بثقــة الجهــات الخارجيــة ومبادرتهــا للعمــل والتعــاون، وكذلــك التمسنـ

مــن ردود الفعــل اإليــــجابية مــن الجمهــور تجــاه الجمعيــة



إحصائيات اإلعالم

الفيديوهات

شراكات إعالمية

لقاءات تلفزيونية

تقارير إعالمية

أخبار إعالمية

رسائل توعوية

لقاء إذاعي

استفسارات الموقع

26 فيديوهات قصيرة

8 شراكات

3 لقاء

 4 تقارير

 523 خبر

 26 رسالة

3 لقاءات

 80 استفسار

عدد
المتابعين

 تغريدات
2021

 متابعين جدد
2021

 مرات
الظهور

 نقرات
 الملف

الشخصي

2,324,700 مرة   512 متابعة 542 تغريدة

تم إنشاء قناة تليقرام لنشر 
محتوى متنوع )تعليمي-تربوي- 

تسويقي .. الخ(

1011,111,600 االف متابع
مرة

 إحصائيــات حســاب جمعيــة فتــاة األحســاء
 التنمويــة الخيريــة فــي تويتــر

 مــن الفتــرة 1 ينايــر 2021 إلــي 30 ديســمبر
2021 

جديدنا لهذا العام 2022تابعونا عبر منصاتنا الرقمية

0507772886 @ftat_alahsaجمعية فتاة األحساءfatatalhasa.org.sa



ادل�ت �ج م�ت را�ت  �ج
�ض



وزارة اإلسكان 
التنموي

جمعية همم ألسر ذوي 
اإلعاقة

جمعية تيسير الزواج
باألحساء

سيدات أعمال
غرفة الشرقية

 التعرف على مبادرات
 الجمعية وتجاربها في
 اإلسكان التنموي وبحث

سبل التعاون

 لعرض وتعريف خدماتهم
 وبحث سبل التعاون

المشترك

 االستفادة من خبرة
 الجمعية في المجال

اإلعالمي

 للتعرف على الجمعية
 واالستزادة من خبرات
 رئيسة الجمعية في

 العمل التطوعي
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 في جمعية فتاة األحساء التنموية الخيرية



البنية الحيوية والدعم 
لتقنية المعلومات 

البوابة االلكترونية لخدمات 
منسوبي الجمعية 

منصة األعمال السحابية 
 Microsoft للجمعية

Office

البوابة اإللكترونية 
لخدمات مستفيدي 

الجمعية
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ودق األمنيات

اليوم العالمي للعمل اإلنساني

فــي اليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني، أطلقنــا مبــادرة 
بســيطة  أمنيــات  فيــه  جمعنــا  التــي  األمنيــات(  )ودق 
لجميــع  إرســاله  تــم  رابــط  طريــق  عــن  لمســتفيدينا 

. المســتفيدين.
حيــث تــم عــرض األمنيــات وســباق فــي تحقيقهــا مــن قبــل 

الحضــور فــي يــوم العالمــي للعمل اإلنســاني،  
وتــم تحقيــق 17 أمنيــة كانــت مســجلة بالقائمــة وتنوعــت 
األمنيــات  حيــث شــملت : رحلــة الــى أداء العمــرة، وجبــة 
عشــاء بمطعــم، تدريــب، إكمال التعليم، أجهــزة الكترونية 

وترميــم منــزل ... الــخ.

مــن  عــدد  بحضــور  اإلنســاني  العمــل  رواد  لقــاء  ألبــرز 
العضوات والموظفات والمهتمين بالعمل االجتماعي، 
األمنيــات(  )ودق  عــدة فقــرات اهمهــا فقــرة   

ً
متضمنــا

ــارة عــن أمنيــات بســيطة ألســر الجمعيــة يتــم  وهــي عب
تحقيقهــا فــي هــذا اليــوم مــن قبــل الحضــور، حيــث تــم 
عــرض أكثــر مــن 40 أمنيــة، قوبلــت بتفاعــل كبيــر وتســابق 
مــن الحضــور فــي تحقيــق 17 أمنيــة مــن تلــك األمنيــات.



الحفل السنوي للداعمين وشركاء النجاح

فعالية اليوم الوطني

 حفــل ســنوي تقيمــه الجمعيــة بهــدف تكريــم شــركاء النجــاح 
و الداعميــن ألنشــطة وبرامــج الجمعيــة خــالل العــام الحالــي 
نجــاح  فــي  المهــم  دورهــم  و  لجهودهــم   

ً
تقديــرا  ,2021

األعمــال االجتماعيــة التــي تقدمهــا الجمعيــة للمســتفيدين.
حضــي الحفــل2021 برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو االميــر 
بــدر بــن محمــد بــن جلــوى آل ســعود محافظــة األحســاء كمــا 
تشــرفنا بحضــور وكيــل محافظــة األحســاء أ.معــاذ الجعفــري 
وشــخصيات بــارزة مثــل: أميــن محافظــة األحســاء المهنــدس 
األحســاء  تعليــم  مديــر  العيســى  أ.حمــد  المــال،  عصــام 
وســفير اإلنســانية الفنــان القديــر فايــز المالكــي ونخبــة مــن 

اإلعالمييــن والداعميــن وشــركاء النجــاح.

  -التعريف بتاريخ المملكة العربية السعودية
 -تعريف االجيال الجديدة في الجهود الكبيرة التي بذلت 

 لتوحيد المملكة
 -المساهمة في تعزيز االنتماء للوطن وبلورة المفهوم 

اإليجابي للوطنية
 - تعزيز -التالحم الترابط بين مختلف فئات المجتمع

 -التعريف بأعمال الدولة والمواطنين في التنمية 
 الشاملة وخدمة اإلسالم

 -إلقاء الضوء على المنجزات الحضارية واالقتصادية 
واالجتماعية للوطن

 أهداف الفعالية



اليوم العالمي السعودي للتطوع
فهدالمقبــل  بــن  عبدالرحمــن  األســتاذ  ســعادة  بحضــور 
مديرعــام فــرع وزارةالمــوارد البشــريةوالتنمية اإلجتماعيــة 
بالمنطقــة الشــرقية وبعــض مــن وجهــاء األحســاء ورؤســاء 
التواصــل  ومشــاهير  واإلعالميــن  التطوعيــة  الفــرق 
ــع  االجتماعــي‘ احتفــل مركــزا مضــاء للعمــل التطوعــي التاب
لجمعيــة فتــاة األحســاء التنمويــة الخيريــة بيــوم التطــوع 
 والمقــام 

ً
الســعودي والعالمــي تحــت شــعار امضــى آثــرا

الصناعــي  المعهــد  فــي 



التبرعـــــات التـــــي تتلقاهـــــا الجمعية  مـــــن الداعميـــــن ذات تأثيـــــر دائم فـــــي 
تحقيــق النمـــــو االجتماعــي  واإلنســاني  واالقتصــادي  علــى حٍد ســـــواء، فحس 
المســـــؤولية االجتماعية  يعزز مفهوم وحدة المجتمع ومســـــؤولية الجميع في 
البنـــــاء ويلبى االحتياج الحقيقي لدعـــــم الجهات الغيـــــر ربحية ذات النفع العام 

فشـــــكًرا لــكل مــن دعمنا ..

كم كرا لعطا�ئ �ش



المبــــــــلغ االسم
 سناء عبد الله الرشيد

فاعل خير عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
خالد عبدالرحمن العمران

خالد المبارك
ابو تركي

نجالء العمران
 أسواق محاسن

فاعلين خير
 نورة العثمان

 عبد العزيز الموسى
 شركة راشد عبدالرحمن الراشد واوالده

نادي الفتح الرياضي
نايف النعيم

 فوزية الجفالي
 شركة محمد وباسم أبناء ياسين الغدير وشركائهم للتجارة

منى عبد العزيز العفالق
عبدالرحمن راشد الراشد

عبدالعزيز سليمان العفالق
 فاطمة محمد الغنام

فايز احمد المالكي
مؤسسة البسام

منى العفالق
 نورة وليد العفالق

فاطمة عبد الرحمن الموسى
 األميرة جواهر بنت نايف آل سعود

 شركة عبد الله سعد الراشد
 نورة الكليب

فتحية المقبل

1,850,000
1,450,000
1,000,000
600,000
500,000
465,000
250,000
242,242
211,050
187,500
150,000
100,000
100,000
80,000
70,000
50,678
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
42,800
42,481
34,000
30,000
30,000
27,309
27,000

قائمة التبرعات لعام 2021



  عبدالرحمن إبراهيم المهنا
 عبدالله الخوفي

ابتسام عبدالله العفالق
جمعية البر باالحساء

سليمان عبد العزيز العفالق
 شركة سعد عبد العزيز الحسين وأوالده

 عبداللطيف سعد العبد الهادي
سارة العفالق

مدارس األنجال األهلية
لطيفة العفالق

عائشة عبد العزيز العفالق
خولة سليمان الرشيد

راشد سعد عبدالرحمن الراشد
صالح ابراهيم العواد

عبدالعزيز العمران
فهد الملحم

الجوهرة عبداللطيف الجبر
محمد عبدالرحمن السيد

عواطف ابراهيم اللقمان
لمى ال شيخ مبارك
ميساء راشد الراجح

انمار الجالل
نورة االكليب

سعاد المهيزعي
 شركة الصناعات ااكيميائية األساسية

 مؤسسة محمد عبدالله الفرج
نوف الراشد

سلمان العفالق
فادية الراشد

إيهاب الدوسري
أم محمد الموسى

2 5 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
2 2 , 2 5 0
2 0 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
1 9 , 3 3 4
1 8 , 0 0 0
1 7 , 2 4 3
1 6 , 5 1 0
1 5 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
1 4 , 4 0 0
1 4 , 0 0 0
1 2 , 4 0 0
1 2 , 1 0 0
1 2 , 0 7 0
1 2 , 0 0 0
1 1 , 1 0 0
1 0 , 6 0 0
1 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
9 , 6 0 0
8 , 8 0 0
8 , 1 7 5
8 , 0 0 0



منيرة سعد السعدون
محمد الجالل
ميثه المهنا

نورة العفالق
بدرية السهيل

عبدالمحسن الملحم
 لطيفة العواد
سعد العفالق

منال الموسى
DXN شركة

شركة انجاز العربية للمقاوالت
منيرة محمد العمران

سارة الناصر
عايشة الملحم

ليلى السعيد
نادية عبدالرحمن الرشيد

هاني الشنبه
 ابتسام علي الكليب

سعد الدوسري
عبدالله بو نهيه

فاطمة الراشد
فايزة احمد محمد الملحم

لطيفة السيف
منيرة اليوسف

نهاد عبدالله محمد بونهيه
  نورة العلي

 هدى سالم الصقر
موضي الملحم
 دواجن الوطنية
 نايف القحطاني

شركة بقشة السياحية

7,500
7,200
7,200
7,200
6.900
6,350
6,300
6,000
5,501
5,100
5,100
5,100
5,000
5,000
5,000
4,901
4,810
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,500
4,256
4,200
4,000



مريم الرواجح
ميسون عبد العزيز عبد الرحمن بودي

روضة عبدالله
ريم المطلق

عمر بن عبدالعزيز بوشعيب
فاطمة المطيري

ليلى خالد العمران
الجوهرة حمد العفالق

صباح العرفج
علي احمد العامودي

مريم المجحد
الجوهرة السهيل

منيرة عبدالله العفالق
سارة المقبل
ندى الرومي

وداد المقهوي
لطيفة الجغيمان

مركز اليحيا للتموين
انفال العقيل

احالم خالد محمد النعيم
 ام صالحة العنزي

 ام عبدالعزيز القديم
امنه الملحم

امينة الرميضين
أم صالحة العنزي

أم فاطمة العنزي
أم محمد الدوسري

 بدرية الكليب
بهية بوسبيت

خالد الغيثي
خلود المقهوي

4,000
3,698
3600
3,600
3,600
3,600
3500
3,100
3,000
3,000
3,000
2,900
2,800
2700
2600
2600
2500
2500
2450
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2,400



دخيل الماجد
رفعة فهد الدوسري

سارة الحسيني
سارة الزويد

سارة العمران
 سارة أحمد الملحم

 سعود الرصيص
سمر الملحم
 شهد الماجد

شيخة الباطيور
صفاء الكليب

عائشة الحسيني
 عائشة بو شعيب

عائشة صنات العتيبي
عبدالرحمن المريسل

عبدالرحمن حسن الحسيني
عبدالعزيز بو حليم
عبدالله الحسيني

عبير المحيفيظ
عفاف الكليب

)غزوة الدوسري ) أم تركي
فاطمة الشنبة
فاطمة المنيع

ليلى الراشد
محمد ابراهيم الملحم

 مريم محمد العلي
معاذ الحسيني
منى السويعي
منيرة الزمامي

 منيرة الملحم
منيرة علي عبدالله الملحم

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2,400



موزة عبدالعزيز فهد الملحم
نجاح نايف المطيري

نجالء الكثير
نهاد أحمد عبدالله الملحم

نورة الجعفري
نورة الزامل

نورة الزمامي
نورة سعد الراشد
نورة ناصر الملحم

)هدى احمد محمد الملحم )أم متعب
هيا الدوسري
هيا السبيعي

 هيفاء عبد المحسن المديرس
وفاء المهاوش
يوسف الملحم

 سوزان عبد العزيز العفالق
فاطمة خليفة الملحم

 عبد المحسن أحمد الملحم
 عبدالرحمن المغنم

عبير عبد الرحمن الغنام
موسسة لفتة لتنظيم الرحالت

 مؤسسة التعاون الثقافي
 يوسف العلي

فاطمة المال
ود الشاهين

 فاطمة السيد
نور المبارك

أمل العباد
 شركة مجموعة البراك

لولوة ناصر الملحم
منيرة عبدالرحمن السعدون

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2400
2,400
2,400
2305
2155
2000
2000
2000
2,000
2000
2000
1900
1800
1700
1530
1500
1500
1,500
1,500



نادية الحضرمي
أم عبدالله العنزي 

اريج البويت
أم عبدالله العنزي

بدرية الهاشم
 خلود المقهوي

دالل القحيص
عبدالعزيز بوحليم

عمر عقاب العتيبي
نواف العنزي
نوف العنزي

سماح السمويح
 ام رياض الملحم

أفنان الثابت
فوزية الملحم

 فوزية إبراهيم الملحم
محمد علي السالم
 منيرة أحمد الملحم

منيرة فيصل البقمي
نوره عبدالعزيز سليمان العفالق

هيفاء المديرس
ناهد العصفور

نورة الملحم
بدرية المري

 ريم عبدالرحمن الموسى
 محمد حسن البطي

سهيلة ال الشيخ مبارك
 أم عبدالله

اللجنة االجتماعية
شيخة عيسى سالم الثويقب

1,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1200
1,200
1,200
1,200
1,200
1200
1100
1000
1,000
1000
1000
1,000
1000
1,000
1,000
1,000
800
800
750
700
700
650
600
600
600



داليا احمد العرفج
نعيمه عبدالرحمن عبدالعزيز الشعوان

 يوسف عبدالله عبد اللطيف
 عائشة العفالق

فيصل الريزان
منصور الخوفي
البندري الهديب
ام صالح الخضير

ايمان صالح فهد البوشل
زياد احمد الفهد

طرفة الغنام
فايزة المعيبد
فتحيه الملحم

 محمد حمد القروني
مشروع عرب فيبز

موزة عبد المحسن المحسن
نورة الصويغ

هالة العفالق

560
550
550
501
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500



للتبرعاتللزكــــــاة

للتبرع عبر الموقع اإللكتروني
www.fatatalhasa.org.sa

االتصال برقم استقبال التبرعات
0 0 9 6 6 5 3 2 3 2 7 2 1 6

بإرسال رسالة فارغة إلى 5398
أو إرسال رسالة رقم )1( إلى 5398

عبر نقاط البيع بمقر الجمعية

ادعمونا ... لنستمر







المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - األحساء

موقعنا اإللكتروني


